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Wa ny  

Mur podokienny wilgotnieje, 

tynk kruszy si , woda 

przecieka, ciep o ucieka 

na zewn trz... 

Takie s  skutki z ego 

wykonania lub/i niestaran-

nego zamontowania 

parapetów!

PRZEGL D RYNKU

Parapety
wewn trzne
i zewn trzne

Emilia Ros aniec

Parapety, ze wzgl du na miejsce osadzenia zwane te  podokiennikami, wmurowu-

je si  poziomo pod doln  ram  okna wewn trz pomieszcze , a tak e na zewn trz 

budynku. S  to newralgiczne termicznie fragmenty ciany – tu w a nie najcz -

ciej dochodzi do powstania mostków cieplnych – miejsc, przez które, mówi c naj-

pro ciej ucieka ciep o. Taka sytuacja mo e doprowadzi  do powstania tzw. punk-

tu rosy, to z kolei przyczynia si  do rozwoju grzyba domowego i ple ni. Dlatego 

w a nie bardzo wa ny jest zakup parapetów bardzo dobrej jako ci oraz ich profe-

sjonalne osadzenie. Warto wiedzie , jak powinien wygl da  pozbawiony b dów 

monta  parapetów, aby móc wiadomie nadzorowa  prac  ekipy.    

Parapety wewn trzne
Osadzenie parapetów wewn trznych najlepiej zleci  firmie, która montuje okna. 

Stolarze lub parkieciarze mog  zamontowa  parapety wykonane z drewna. Te z ka-

mienia lub konglomeratu zamocuj  glazurnicy. 

Je li chcemy mie  pewno , e ekipa dzia a profesjonalnie, sprawd my, czy prze-

strzega ni ej podanych zasad. 

 Przestrze  mi dzy o cie nic  okna a cian  poni ej powinna by  uszczelniona 

poliuretanow  piank  monta ow . Cz sto ten etap jest pomijany 

i w konsekwencji pust  przestrze  wype nia si  „zimn ” zapraw , do której moco-

wany jest parapet zewn trzny.
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 Kraw d  parapetu powinna by  wsuni -

ta pod o cie nic  okna na g boko  co naj-

mniej 1 cm. Mo liwy, cho  nieco gorszy, 

jest tak e monta  parapetu na styk z o cie -

nic  (miejsce styku nale y wype ni  mas

uszczelniaj c ).

 Dobrze, gdy parapet jest zaklinowany 

w otworach wyci tych w cianach (g bo-

kich na 3–5 cm), je li jednak opiera si  na 

wystarczaj co szerokim pasie muru, nie jest 

to konieczne i wówczas najlepiej przymoco-

wa  go klejem.

 Od odleg o ci parapetu od grzejnika pod 

oknem zale y cyrkulacja powietrza. Je li za-

chowana jest optymalna odleg o , czyli 

10–20 cm, parapet powinien wystawa  nad 

grzejnikiem tak, by go ca kowicie przys a-

nia . Je li odleg o  parapetu od grzejnika jest 

mniejsza, grzejnik nie mo e by  przys oni ty.

Uwaga! Nad grzejnikami, których górna kra-

w d  znajduje si  wy ej ni  40 cm od pod ogi, 

nie nale y w ogóle montowa  parapetów. 

Parapety mo na montowa  zarówno przed, jak 

i po zako czeniu robót tynkarskich. Ka dy 

z tych wariantów ma wady i zalety. Je li zo-

stan  u o one przed tynkowaniem, wówczas 

podkuwanie bocznych cz ci cian nie spowo-

duje wi kszych szkód, jednak parapet mo na 

zniszczy  podczas tynkowania. Z kolei w cia-

nach otynkowanych nie da si  wyci  otwo-

rów na parapety bez uszkadzania tynków, cho-

cia  powsta e ubytki atwo mo na uzupe ni .

Parapety do ró nych 
pomieszcze
Parapety dobrze jest dopasowa  do wn trza 

– nie tylko ze wzgl dów estetycznych, ale 

te  u ytkowych. 

Kuchnia. Parapet cz sto pe ni tu funkcj

dodatkowego blatu – powinien by  zatem 

odporny na zarysowania, dzia anie detergen-

tów i rodków spo ywczych, wilgo

i oczywi cie nie mo e si atwo plami ,

a zatem powinien mie  podobne cechy 

jak wyko czenie cian, pod ogi czy blat ku-

chenny. 

Kompozyty, czyli Solid Surface – co zna-

czy trwa a powierzchnia, sk adaj  si  z wo-

dorotlenku glinu, spoiwa z ywicy akrylo-

wej oraz z pigmentów. Kompozyty s  twarde, 

wytrzyma e na uszkodzenia mechaniczne, 

a tak e l ejsze od kamienia i termoplastycz-

ne. Parapety z kompozytu mo na czy

w estetyczne i funkcjonalne zestawy z ka-

mieniem, metalem b d  szk em. 

Kamie . Z kamieni naturalnych na pa-

rapety najcz ciej u ywa si  marmuru (ze 

wzgl du na atwo  obróbki), czasem tak e

granitu. Mog  mie  powierzchni  szlifowa-

n  lub polerowan . Marmurowe wymagaj

zabezpieczania specjalnym impregnatem. 

Konglomerat marmurowy. Materia  pro-

dukowany z kruszywa marmurowego spo-

jonego lepiszczem z ywicy poliestrowej; 

mo e by  barwiony na dowolne kolory. 

Dzi ki zawarto ci naturalnego kruszywa 

wygl da podobnie jak marmur, ale parapety 

konglomeratowe s  kilkakrotnie ta sze od 

marmurowych.

Kamie  syntetyczny. Tym mianem okre-

la si  tworzywa wytwarzane z mieszaniny 

piasku kwarcowego i m czki dolomitowej 

z dodatkiem ywic poliestrowych i pigmen-

tów. Wygl dem przypominaj  kamienie na-

turalne: marmur i granit, ale s  od nich l ej-

sze. Maj  g adk  powierzchni  i s  odporne 

na dzia anie zwi zków chemicznych, dzi ki 

czemu nie powstaj  na nich plamy.

Salon. Tu parapety dobiera si  g ównie ze 

wzgl dów estetycznych – na nim okazale 

maj  prezentowa  si  pi kne kwiaty. Cenione 

s  tu parapety ze szlachetnych materia ów 

naturalnych, jak kamie  (podobnie jak 

w kuchni) czy drewno, a w ta szej wersji 

– materia ów imituj cych naturalne.

Drewno. Na parapety u ywa si  g ów-

nie drewna sosnowego, d bowego lub bu-

 Bardzo cz sto parapet w kuchni pe ni rol  dodatkowej pó ki. I tak jak ona powinien by  odporny na 

uszkodzenia, dzia anie rodków chemicznych i spo ywczych. By by  wygodny, musi by  do  szeroki 

– co najmniej 35-centymetrowy

  Zakup parapetów warto po czy  z zakupem 

okien; bardzo cz sto producenci okien oferuj

idealnie dobrane do danego modelu parapety 

z tego samego materia u w tym samym kolorze
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Parapety zewn trzne 

musz  by  wysuni te

poza lico ciany 

co najmniej 5 cm. 

Na spodniej kraw dzi 

powinny mie  kapinos, 

czyli podci cie 

zapobiegaj ce

podp ywaniu w stron

ciany kropel wody 

deszczowej lub 

z topniej cego niegu

”

”
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Przegl d rynku

kowego. Powinny by  wykonane z drew-

na klejonego, które jest bardziej odporne na 

odkszta cenia wywo ane zmianami tempe-

ratury i wilgotno ci (paczenie). Maj  frezo-

wane kraw dzie i s  najcz ciej wyka cza-

ne lakierem bezbarwnym.

Postforming i softforming. S  to p yty 

z warstw  no n  z materia u drewnopochod-

nego (najcz ciej p yt  wiórow ) oklejone la-

minatem w ró nych kolorach, imituj cym 

drewno, kamie , p ytki ceramiczne, lub po-

wleczone melamin ; spodnia powierzchnia 

p yt pokryta jest papierem przeciwpr nym. 

Powierzchnia laminatu mo e by  matowa, 

pó matowa lub z po yskiem. P yta parape-

tu ma kraw d  od strony pomieszczenia za-

gi t  do do u (postforming) lub doklejon

ko cówk  o wybranym kszta cie i kolorze 

(softforming). Po przyci ciu p yty na odpo-

wiedni  d ugo  brzegi okleja si  paskami 

laminatu, które zgrzewa si elazkiem.

azienka. Tu najwa niejsze jest, aby ma-

teria  by  odporny na wod  i nie ch on

wilgoci. Najlepsze s  wi c kompozyty, ka-

mie  (odporny na kwasy, jakich u ywa si

do usuwania osadów) i p ytki ceramiczne. 

Parapet laminowany przeznaczony do a-

zienki powinien mie  podwy szon  odpor-

no  na wilgo .

P ytki ceramiczne. Nietrudno si  je uk a-

da, s  odporne na wilgo  i atwe do utrzy-

mania w czysto ci. Ok adziny z p ytek mog

 Dobranie odpowiedniego parapetu do okna nie zawsze jest atwe; udan  komopozycj  stworz  na 

pewno parapety wykonane z tego samego materia u co okna (a). Nie jest to jednak jedyne rozwi zanie 

– równie dobrze zaprezentuj  si czenia – na przyk ad okna drewniane z parapetem z kamienia 

syntetycznego (b)

Nak adka parapetowa zamaskuje sta-

ry parapet do maksymalnej grubo ci 5 cm 

i szeroko ci 38 cm; bardzo cz sto znaj-

duje zastosowanie w pomieszczeniach, 

w których zamierzamy zmieni  wystrój 

wn trza. 

Monta  nak adki mo na zleci  wyko-

nawcy lub wykona  we w asnym zakresie. 

Osobom  z zaci ciem do majsterkowania 

monta  nak adki parapetowej nie sprawi 

najmniejszego problemu. Do monta u jest 

niezb dna miara, o ówek, pi ka do ci cia

o drobnych z bkach (lud wyrzynarka), klej 

monta owy i silikon (lub akryl). Monta  na-

k adki nale y poprzedzi  dok adnym ob-

mierzeniem wn ki okiennej i przeniesie-

niem wymiarów na nak adk . Nast pnie 

trzeba odci  zb dny fragment nak adki 

i na stary parapet na o y  klej monta o-

wy. Po nasuni ciu nak adki parapetowej 

na stary parapet, powsta e szczeliny trze-

ba wype ni  silikonem. Nast pnie na boki 

parapetu wkleja si  za lepki. Na ko cu

zrywa si  foli  ochronn , któr  jest po-

kryty parapet.
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 Parapety w azience musz  by  odporne na 

wod  i nie powinny ch on  wilgoci, dlatego do-

bieraj c je, najwi cej uwagi nale y po wi ci

w a ciwo ciom materia ów z jakich s  wykona-

ne. Nie ograniczna to na szcz cie aran acyj-

nych pomys ów – nawet w tak wystylizowanej 

na dawne czasy azience, dobrze prezentuje si

wspó czesny parapet z kompozytu     

 W holach, przedpokojach i pomieszczeniach 

gospodarczych parapety w znacznie mniejszym 

stopniu ni  np. w salonie wp ywaj  na aran acj

wn trza. Zatem w tych pomieszczeniach mo na 

zastosowac ta sze materia y – PVC czy laminaty 

poliestrowo-szklane   

Nowy parapet 
na starym 

a b
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s u y  przez d ugie lata – aby tak rzeczywi-

cie by o, na styku p ytek z oknem warto za-

stosowa  wyko czenie z materia u o trwa ej

elastyczno ci, bo kruche wype nienia bar-

dzo szybko pop kaj  i zaczn  wypada .

Pomieszczenia gospodarcze. Ze wzgl dów 

oszcz dno ciowych mo na tu zastosowa

parapety z ta szych materia ów – PVC lub 

laminatów poliestrowo-szklanych. 

PVC. Parapety produkuje si  z twardego 

PVC o przekroju komorowym. Ich zalet

jest odporno  na wilgo . Dost pne 

s  w ró nych kolorach, cz sto imituj

marmur.

Akryl. Parapety wytwarza si  z masy akry-

lowej z wype niaczami. S  bardzo twarde 

i odporne na dzia anie zwi zków chemicz-

nych, dzi ki czemu nie powstaj  na nich 

plamy. Uszkodzon  powierzchni  parapetu 

mo na zeszlifowa .

Laminaty. Sk adaj  si  z dwóch warstw: 

spodniej z maty szklanej z dodatkiem ywi-

cy poliestrowej i górnej – z elkotu – mate-

ria u produkowanego z nienasyconej 

ywicy poliestrowej, o dobrych w a ciwo-

ciach mechanicznych, po ysku i elastycz-

no ci. Kraw d  parapetu jest zagi ta 

do do u na odcinku 45–60 mm, który mo na 

skróci . Cz ci boczne s  zamkni te za lep-

kami (zwykle tylko na pewnym odcinku). 

Parapety zewn trzne
Parapety zewn trzne powinny by  monto-

wane pod odpowiednim spadkiem (pod k -

tem przynajmniej 5˚), aby skutecznie odpro-

wadza y sp ywaj c  po nich wod .

Sposób monta u parapetów zewn trznych 

dostosowuje si  do rodzaju okien, do któ-

rych s  przeznaczone. W oknach drewnia-

nych parapet przykr ca si  do o cie nicy 

i wsuwa w specjalne wyfrezowanie. 

W oknach z tworzywa parapet mocuje si

do listwy progowej. Boczne cz ci parapetu 

mog  by  zatynkowane w murze lub przyle-

ga  do tynku w o cie ach.

Ze stali. Ocynkowana lub powlekana bla-

cha stalowa to najta szy i najbardziej po-

pularny materia  na parapety zewn trz-

ne. Arkusze blachy mo na kupi  gotowe lub 

przyci  na zamówienie. Na parapety d ugo-

ci do 2 m stosuje si  blach  grubo ci 

0,55–1 mm). Kapinos mo e mie  zako cze-

nie o k cie ostrym, zaokr glone lub z od-

gi ciem na zewn trz. Jako wyposa enie 

dodatkowe mo na dokupi  elementy do wy-

ko czenia brzegów, dostosowane do ró -

nych typów cian: betonowych, murowa-

nych czy wyko czonych tynkiem.

Z aluminium. Parapety z tego materia-

u maj  powierzchni  pokryt  lakierem lub 

anodowan . S  odporne na dzia anie czynni-

ków atmosferycznych, ale znacznie wyd u-

aj  si  pod wp ywem wysokiej temperatury, 

dlatego powinny by  oko o 1,5 mm krótsze 

ni  szeroko  o cie a, które maj  przykrywa

(s  wyposa one w zakrywaj ce brzegi zaci-

skane ko cówki). Parapety aluminiowe d u -

sze ni  3 m trzeba przeci  i nast pnie zespo-

li  aluminiowym z czem, zostawiaj c 4 mm 

luzu na ka dym z odcinków. 

Plastikowe. Parapety plastikowe produ-

kuje si  z twardego lub piankowego PVC, 

którego powierzchni  pokrywa laminat 

o ró nych barwach. Maj  przekrój pe ny lub 

komorowy. Ich wymiary s  bardzo zró -

nicowane. Produkuje si  do nich akceso-

ria dodatkowe, tj.: czniki, za lepki i wy-

pe nienia naro ników. Podokienniki z PVC 

s  trwa e, odporne na korozj  i dzia anie 

zwi zków chemicznych (kwa ne deszcze), 

atwo utrzyma  je w czysto ci (wystarczy 

mycie wod  z dodatkiem detergentu).

Z ywicy epoksydowej. Elementy zbrojo-

ne w óknem szklanym, z powierzchni  po-

kryt  teflonem. S  wytrzyma e, odporne na 

korozj  i skutecznie t umi  odg osy kropel 

deszczu. Dost pne s  te  w wersji przystoso-

wanej do nak adania na stare parapety (maj

wówczas d u szy kapinos). Wykonywane s

na zamówienie.

Ceramiczne. Uk ada si  je ze specjalnych 

kszta tek klinkierowych lub p ytek cera-

micznych szkliwionych (pe nych lub 

dr onych). S  wytrzyma e, odporne na 

dzia anie czynników atmosferycznych, 

mrozoodporne i nienasi kliwe. Maj  ró ne

kszta ty i wymiary. Dost pne s  w kilku 

kolorach.

Z kamienia naturalnego. Produkowane s

przede wszystkim z granitu, czasami tak e

z piaskowca. Maj  zró nicowan  struktur

i kolory (zale nie od tego, z jakiego kamie-

nio omu pochodzi surowiec). Na parapety 

nadaj  si  odmiany kamienia o niewielkiej 

nasi kliwo ci. Nasi kliwo  mo na zmniej-

szy  przez impregnacj . Parapety kamienne 

s  trwa e i odporne na cieranie. 

 Parapety zewn trzne stanowi  estetyczne 

dope nienie elewacji; bogaty wybór materia ów 

pozwala dopasowa  je do ka dego rodzaju cian

Pod o e musi by  dobrze wyrównane – to zagwarantuje odpowiedni  przyczepno .

Po zako czeniu prac tynkarskich nale y je zagruntowa  odpowiednim preparatem wska-

zanym w karcie technicznej zaprawy klejowej. 

Pod o e po usuni ciu starych parapetów najlepiej zaszpachlowa .

P ytki uk ada si  na zaprawie klejowej, przygotowanej z produktów pochodz cych od jed-

nego producenta – dzi ki temu wszystkie warstwy b d  ze sob  idealnie wspó pracowa y. 

Pierwsz  warstw  zaprawy nak ada si  kielni  na pod o e i dok adnie w nie wciera. 

Nast pnie pac  z bat  wykonuje si  warstw  grzebieniow  – ze spadkiem o 1–2%,je li wy-

brany parapet nie ma spadku uformowanego fabrycznie. 

Nast pnie p ytki pokrywa si  od spodu klejem i rozprowadza go pac  z bat  – tak aby 

utworzy  rowki prostopad e do tych na warstwie grzebieniowej. P ytki przykleja si  w od-

st pach ok. 6 mm. Spoinowanie rozpoczyna si  po 24 godzinach; zaprawa do spoinowania 

powinna by  elastyczna i odporna na mróz. 

Jak uk ada  parapety z p ytek 
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